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 حزوف ثالث مه كهمة إمالء

  (1) مثال

 (َضـَزبََ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

 بََ    رََ    ضََ
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 بََ    ـزََ    َضـ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 َضـَزبََ
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 ( 2) مثال

 (فـقِـدََ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

 دََ     قَِ    فَ 
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 ـدََ    ـقِـ    فـ 
 تثعضها انحزوف وصم_3

 فٌـقِـدََ
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 مد عهى تحتىي انتً انكهمة إمالء

 ا    تاألنف مد( 1) مثال

 (قَاِدرَ ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

                       رَ     دَِ    ا قََ

  ا َمع ٌكتثان ق انممدود وانحزف ا انمد حزف
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 رَ     دَِ    اـقََ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 ِدرَ قَا
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 ي    تانٍاء مد( 2) مثال

 (َجـِمـٍـمَ ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

               لَ   ي وَِ    جََ

 معا َ ٌكتثان وَِ دودانمم وانحزف ي انمد حزف
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 لَ     ٍــ ِمـ    َجـ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 ـمَ ـِمـٍجََ
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 و    تانىاو مد( 3) مثال

 

ىلَ ) كهمة إمالء ص   (فـ 

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

               لَ   و صَ     فَ 

 معا َ نٌكتثا صَ  انممدود وانحزف و انمد حزف
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

ـ    فـ                 لَ    ـى ص 

 تثعضها انحزوف وصم_3

ىف َ                لَ ص 
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  مشدد حزف عهى تحتىي انتً انكهمة إمالء

 ( 1) مثال

 (حََفت َ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

                       حََ  تَِ تَْ   فَ  

  تَِ+  تَْ مه ٌتكىن تَ  مشددان حزفان
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 حََـ    ـتّـ   فـ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 فـتّحََ
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 ( 2) مثال

 (أَكت ةَ ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

                       بَ     تَ    ك أََ

 ٌكتثان أ قثهه انذي وانحزف ك انساكه حزفان

 (انساكه انمقطع) عهٍهما وٌطهق معا َ
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 ـةَ    ــتـ    كـ أََ
 تثعضها انحزوف وصم_3

ةَ كـأََ  ـتـ 
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  مشدد حزف عهى تحتىي انتً انكهمة إمالء

 ( 1) مثال

 (قَـد رََ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

 رََ    دََ دَْ   قََ 
  دََ+  دَْ مه ٌتكىن دَ  انمشدد حزفان
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 رََ   ـدَ    قَـ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 قَـد رََ
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  مشدد حزف عهى تحتىي انتً انكهمة إمالء

 ( 2) مثال

 (فت حََ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

                       حََ  تَِ تَْ   فَ  

  تَِ+  تَْ مه ٌتكىن تَ  انمشدد حزفان
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 ـحََ    ـتّـ   فـ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 فـتّحََ
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 قمزٌة(ال) عهى تحتىي كهمة إمالء

 : مثال

 (اْنثَْحزَ ) كهمة إمالء

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

 رَ     حَْ بََ    الَْ
 انكهمة مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

 ـزَ     ـثَْحـ   اْنـ
 تثعضها انحزوف وصم_3

 اْنثَْحزَ 
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 شمسٍة(ال) عهى تحتىي كهمة إمالء

 : مثال

اِرعَ ) كهمة إمالء  (انش 

  تحزكاتها انكهمة حزوف وكتة_1

 عَ  رَِ    ا  شََ شَْ    ال
 كهمةان مه مىقعه حسة انحزف شكم وكتة_2

ـا   انـ    عَ   رَِ ـش 
 تثعضها انحزوف وصم_3

اِرعَ   انش 
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